
Pomost przeładunkowy z klapą uchylną TSRK-PRO

Torsystem Butzbach sp. z o.o, ul. Kolejowa 44, 57-240, Kamieniec Ząbkowicki
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Pomost przeładunkowy został skonstruowany do
przeładunku paletowego wózkiem widłowym
pojazdów ciężarowych typu TIR. Wyposażony jest w
stalową,wiszącą konstrukcję nośną.

Pomost jezdny wykonany jest z blachy ryflowanej o
grubości 6/8 mm: bezpieczna powierzchnia
antypoślizgowa; klapa osadzona na zawiasach;
ochrona stóp na całej długości i w pełnym zakresie
podnoszenia rampy; zintegrowana podpora
serwisowa; tylna część pomostu jezdnego połączona z
ramą za pomocą trzech zawiasów. Możliwe są różne
sposoby osadzenia pomostów w fundamencie.

Zastosowanie Systemy przeładunkowe

Długości nominalne
(DN)

2000, 2500, 3000 mm

Szerokości nominalne
(SN)

2000, 2250 mm

Wysokości konstrukcji
(WK)

610 mm

Długości nominalne
najazdu (DJ)

400, 500 mm

Nośność nominalna 6 ton (60kN)

Zakresy pracy powyżej
poziomu (A)

0 – 430 mm

Zakresy pracy poniżej
poziomu (B)

0 – 260 mm

1. Informacje ogólne

2. Cechy konstrukcyjne

Standardowe kolory:
Powierzchnia pomostu pokryta jest farbą
dwuskładnikową na bazie żywic w standardowych
kolorach RAL 9005 (czarny), RAL 5010 (niebieski).

RAL 5010RAL 9005
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2. Klapa uchylna
Klapa pomostu TSRV-PRO zrobiona jest z wysokiej jakości blachy łezkowej o grubości 12 mm i posiada niezawodny,
działający nawet przy dużych zanieczyszczeniach układ zawiasów.

Klapa uchylna pomostu może być wykonana w trzech różnych kształtach: klapa prosta, klapa ukosowana, klapa
dzielona z częścią zasadniczą oraz dwoma skrajnymi segmentami o maksymalnej szerokości 250mm.

To standardowe wykonanie przeznaczone jest
dla większości typów przeładunku pojazdów
o najczęściej spotykanych rozmiarach.

Klapa prosta

Symetrycznie ścięta klapa pozwala na
łatwiejszy przeładunek, a także zmniejsza
ryzyko uszkodzenia dokowanego pojazdu.

Klapa ukosowana

Fazowanie 40 mm
Podczas przeładunku często dochodzi do
uszkodzeń kół w urządzeniach
przeładunkowych. To rozwiazanie znacząco
zapobiega temu problemowi.
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Klapa dzielona z częścią zasadniczą oraz
dwoma skrajnymi segmentami omaksymalnej
szerokości 250mm.

Klapa dzielona

• powierzchnia górnej części rampy
wykonana z blachy łezkowej o
grubości 6 mm

• zabezpieczenie przed poślizgiem
• większa przyczepność wózka

widłowego,
• ergonomiczny oraz bezpieczny proces

przeładunku.
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3. Napęd
• układ napędowy pomostu stanowią dwa siłowniki

hydrauliczne. Język podnoszony oddzielnym
siłownikiem, osobno zasilanym z agregatu
hydraulicznego;

• układ hydrauliczny zamknięty, maksymalne ciśnienie
220 barów,

• płynne dostosowanie do wysokości pojazdu w trakcie
przeładunku;

• sterowanie ręczne jednoprzyciskowe;
• zabezpieczenie w przypadku zaniku prądu lub użycia

wyłącznika awaryjnego, pomost zabezpieczony jest
przed samoczynnym opadaniem, zatrzyma się w
aktualnej pozycji.

• Istnieje możliwość sprzęgnięcia układu sterowania
pomostu z układem sterowania bramy.

Pojemność
zbiornika: 6 dm3

Ciśnienie pracy: 140 bar

Moc silnika: 1,1 kW

Napięcie zasilania: 400 V/ 50 Hz

Napięcie sterowania: 24 V DC

Rodzaj ochrony: IP54

Medium robocze:
Olej mineralny TELLUS

T-15
lub RANDO HDZ- 15
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4. Okucie doku
Główną funkcją okucia jest umożliwienie połączenia pomostu przeładunkowego z dokiem. Okucie pomostu
jest bezpośrednio zalewane betonem.

5. Wyposażenie standardowe Opcje i wyposażenie dodatkowe

• Instalacja elektryczna
• Instalacja hydrauliczna
• skrzynka sterująca
• klapa uchylna w wersji
• prostej
• pomost lakierowany RAL 9005
• deklaracja zgodności CE.

• pomost przeładunkowy wykonany w innych
wymiarach i nośnościach,

• klapa uchylna długości 500 mm,
• dodatkowa warstwa antypoślizgowa elementów

jezdnych pomostu,
• konstrukcja pomostu lakierowana na inny kolor

RAL lub ocynkowana ogniowo,
• kształt klapy wysuwnej inny niż standard,
• zwykłe lub wzmocnione odboje amortyzujące

uderzenie o niestandardowych rozmiarach,
• pomost w wersji izolowanej termicznie –

możliwe wykonanie w różnych wersjach i
rozwiązaniach,

• doszczelnienie przerwy technologicznej
pomiędzy ramą a ruchomym pomostem.

Okucie standard Okucie pod ramo-szalunek


